NEPALI

कार्यसच
ू ी
Stone Mountain र Clarkston क्लस्टरको कार्यक्षत्र
े को समार्ोजन
नोभेम्बर 2, 2017 बेलक
ु ा 6:30 देखि 8:30 बजेसम्म
Freedom Middle School
बेलुका 6:00 बजे देखि 6:35 बजेसम्म

साइन इन गनुह
य ोस्

बेलुका 6:35 बजे देखि 7:05 बजेसम्म

स्वागत तथा संखक्षप्त खववरण

बेलुका 7:10 बजे देखि 8:25 बजेसम्म

साना समूहमा सुझाव संकलन

प्राथखमक मापदण्ड
1.
भौगोखलक खनकटता
2.
खिक्षण क्षमता
3.
अपेखक्षत भनाय सङ्ख्र्ा

1.
2.
3.
4.







लबी
क्र्ािे टेररर्ा
खनधायररत कक्षाकोठाहरू

खितीर्क मापदण्ड
1. सुरक्षा तथा ट्राफिक अवस्था
2. अखिल्लो पटक गरे को कार्यक्षेत्र समार्ोजन
3. खविेष कार्यक्रमहरूको सन्तुलन
4. स्कू ल फिडर सम्बन्धन
5. अक्षत खिमेकी स्कू लहरू
6. प्रभावकारी तथा खमतव्यर्ी कार्यसञ्चालन

साना समूहका लाखग ध्र्ान फदनुपने प्रश्नहरू
प्राकृ खतक भौगोखलक अवरोध तथा िरमाखलकहरूको संगठनहरू जस्ता कु राहरूको आधारमा कु न-कु न क्षेत्रहरूलाई एकसाथ राखिनुपिय र
फकन?
खवद्याथीहरू स्कू ल जााँदा तथा स्कू लबाट िर िकय ाँ दा उनीहरूहरूको सुरक्षा तथा समर्मै सवारी पाउने कु रालाई प्रभाव पानय सक्ने के -कस्ता
ट्राफिक समस्र्ाहरू िन्?
तपाईंको क्षेत्रमा आफ्नो बच्चाको भनायको सम्बन्धमा भावी खनणयर्मा प्रभाव पानय सक्ने कु नै आवासीर् र्ोजना वा पुनर्नयमायण र्ोजनाहरू िन्?
तपाईंको स्कू लमा हामीलाई थाहा हुनुपने कु नै खविेष कार्यक्रमहरू िन्?
सुझाव संकलन बैठकका सहभागीहरूका लाखग आधारभूत खनर्महरू
कमयचारीहरूले माखथ उखल्लखित मापदण्डसाँग सम्बखन्धत सुझाव एवम् प्रखतफक्रर्ालाई मात्र ध्र्ानमा राख्न सक्नेिन्
स्कू ल प्रणालीका कमयचारीहरूले सबै उपर्ुक्त सुझाव एवम् प्रखतफक्रर्ाहरू खलनेि र खतनमाखथ खवचार गनेि
खवकल्पहरू तर्ार पादाय कमयचारीहरूले खवखभन्न पररप्रेक्ष्र् र लोखजखस्टकल सीमाहरूको सन्तुलन खमलाउनुपने भएकाले सबै सुझावहरूलाई
समार्ोजन गनय सककाँ दैन
कृ पर्ा एक-अकायको खवचारहरूको सम्मान गनुयहोस्
कु नै पखन प्रश्न भएमा, नोट काडयमा लेिेर, वा वेबसाइट मािय त वा (तल उल्लेखित ठे गानामा) मेल मािय त पेस गनुयहोस्
चरण 2 को बैठक सम्बन्धी जानकारी
नोभेम्बर 30, 2017 - Freedom Middle School
बेलुका 6:30 बजे देखि 8:30 बजेसम्म
स्कू लको कार्यक्षत्र
े को समार्ोजन सम्बन्धी वैकल्पहरूको प्रस्तुती

अनलाइन सम्पकय :
www.dekalbschoolsga.org/redistricting

पत्राचार ठे गाना:
1780 Montreal Rd.
Tucker GA, 30084

